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Vaga área Marketing 

 

CROFIL Lda. 

Relativamente a empresa somos uma empresa detentora da marca KROFtools que 

se insere no ramo automóvel área da ferramenta motor e equipamentos de 

oficina, fazendo a distribuição com uma rede de agentes por todo o país e Espanha  

 

  Descrição do pretendido 

 

Para a vaga pretendemos de momento os seguintes tarefas e objetivos: 

1. Relatórios mensais vendas visitas pela área comercial, vendas artigos etc.. 

2. Relatórios redes sociais  

3. Relatórios google analytics 

4. Calendarização trimestral 

5. Relatório de marketing trimestral 

6. Redes sociais 

7. Newsletters  

8. Gerir conteúdos portal B2B 

9. Organização de eventos (feiras internacionais) 

10. Analise de imagem 

11. Dar apoio a área comercial  

 

Objetivos da KROFtools  

1. Aumento das vendas  

2. Expandir mercado- França, Roménia, etc. 

3. Expandir mercado em Espanha onde já nos encontramos 

4. Aumentar nº vendas online B2B 

5. Reforço da marca a nível nacional e internacional 

 

Alem do acima referido pretendemos que o candidato tenha e possa pôr em 

pratica ideias ou métodos inovadores na área, tendo abertura para tal tendo a 

cargo este departamento. 
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Duraçao da oferta  

A oferta esta aberta a receção de currículos ate ao dia 15-03-2017, mal 

rececionemos os currículos entraremos em contato afim de agendar entrevista. 

Remuneração 

Tendo em base que se trata de um conhecimento das valências do candidato 

elaboraremos um contrato a 6 meses a fim de avaliar as aptidões do mesmo. 

Para tal oferecemos um salario de 700€ brutos + subsidio de alimentação 

atualizado. 

Se no final do contrato houver renovação, sendo esse o nosso desejo, pois 

esperamos que se faça deste posto carreira o mesmo salario será adaptado e 

atualizado. 

 

No caso de haver mais alguma duvida a mesma será tirada na altura da entrevista. 

 

 deverao remeter os curriculos para:

josebarbara@kroftools.com


